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V CONGRESSO DO SNESup, 13-14 NOVEMBRO, COIMBRA

Nos próximos dias 13 e 14 de novembro o SNESup reúne-se em Coimbra por
ocasião do V Congresso. Toda a informação pode ser encontrada na área dedicada
ao Congresso no nosso site.
Os assuntos em debate incluem as carreiras docentes e de investigação, a
organização e financiamento do ensino superior, a investigação científica, o ensino
superior privado, permitindo assim a consolidação e atualização das propostas
reivindicativas do SNESup e eventual aprovação de um caderno reivindicativo. Pode
consultar o Programa do V Congresso no site do SNESup"
Este é também um Congresso importante para permitir um debate construtivo
para a atualização e revisão dos Estatutos deste Sindicato, trabalhando para que se
possa afirmar cada vez mais como associação sindical de docentes e investigadores.
Até dia 9 de novembro encontra-se aberta a possibilidade de entrega de propostas
de revisão estatutária. De acordo com a Comissão Organizadora, logo que
recolhidas todas as propostas, por forma a garantir a equidade da sua
apresentação pública, as mesmas serão colocadas no site, na área relativa ao V
Congresso. A apresentação, debate e votação das propostas terá lugar no início da
tarde de dia 13 de novembro.
Para além da importância sobre a forma de organização interna do SNESup, este V
Congresso estará também dedicado a que possa ser pensada a ação sindical para o
futuro. É importante que os Associados possam apresentar as suas ideias
estruturadas para um debate informado e esclarecido sobre o futuro do Ensino
Superior e Ciência. Essas mesmas ideias, com pontos de vista diversos, podem
traduzir-se na atualização do caderno reivindicativo que será debatido início do
período de trabalhos do dia 14.
Até ao Congresso realizam-se nas várias secções sindicais as eleições dos Delegados
ao Congresso. Estas reuniões de eleição são convocadas pelas Comissões Sindicais
ou por qualquer Associado.
Tal como definido pelo Conselho Nacional, as despesas de deslocação para
participação no Congresso são comparticipadas, sendo que para os associados o
valor é baseado no tarifário dos transportes coletivos e para os Delegados eleitos,
membros da organização e membros dos órgãos nacionais o valor é o das ajudas de
custo estabelecidas e habituais (e em linha com os praticados na Administração
Pública).
Estamos certos que este será um momento importante, quer para o SNESup, quer
para o Ensino Superior e Ciência. A definição destas matérias passa por todos. Não
falte!
_________________________
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ASSEMBLEIA GERAL DO SNESup, 27 JANEIRO 2016

Irá realizar-se no próximo dia 27 de janeiro uma Assembleia Geral do SNESup. A
Convocatória foi já publicada no nosso site, bem como num jornal diário de cobertura
nacional.
Recorde-se que a Assembleia Geral do SNESup organiza-se de forma descentralizada
tal como previsto estatutariamente (nº4 do artº 12º).
Para aqueles menos familiarizados com a organização do SNESup, é necessário
perceber a relação entre a Assembleia Geral, o Congresso e o Conselho Nacional.
Como nas diversas associações, a Assembleia Geral é o órgão máximo do SNESup, dele
surgindo as decisões fundamentais para a vida do Sindicato, nomeadamente em
termos de definição de Estatutos e normas básicas, com as competências definidas no
nº 2 do artº 12º dos estatutos. O seu funcionamento está devidamente
regulamentado.
Em relação às matérias de revisão estatutária, estas estão previstas no Capítulo VII artº
24º dos estatutos, passando a preparação das propostas previamente pela discussão e
votação em Congresso, de acordo com o nº 3 do mesmo artº 24º. Para serem
apresentadas à Assembleia Geral, as propostas têm de obter a aprovação por maioria
dos Delegados presentes em Congresso. A eleição desses Delegados é matéria de
regulamento próprio do Congresso, que é aprovada pelo Conselho Nacional.
A metodologia de convocação e funcionamento da Assembleia Geral é objeto de
regulamento aprovado pelo Conselho Nacional, cuja Mesa assume também as funções
de Mesa da Assembleia Geral. Por essa mesma razão, as propostas que não dizem
respeito à revisão dos Estatutos não estão obrigadas à sua discussão prévia em
Congresso.
A convocatória para esta Assembleia Geral é constituída pela seguinte Ordem de
Trabalhos:
1 – Deliberação sobre as propostas de revisão dos Estatutos do SNESup
2 – Deliberação sobre a revisão do Regulamento Eleitoral
3 – Deliberação sobre as propostas aprovadas na reunião do Conselho
Nacional de 29 de Maio de 2015
4 – Deliberação sobre outras propostas a apresentar nos termos da
presente convocatória
Pelo exposto anteriormente, as questões relativas à revisão dos estatutos que constam
do ponto 1, carecem de tratamento próprio em Congresso. As propostas para revisão
devem ser recebidas até dia 9 de novembro, sendo apresentadas, debatidas e votadas
em Congresso na tarde do dia 13.
Para os demais pontos da ordem de trabalhos são recolhidas propostas também até ao
dia 9, sendo que no dia 10 a Mesa do Conselho Nacional reunirá com os seus
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mandatários, por forma a procurar a convergência e fusão das propostas
apresentadas. As propostas finais são analisadas no Conselho Nacional de dia 14 de
novembro.
_________________________

CONSELHO NACIONAL DO SNESup REÚNE A 14 DE NOVEMBRO

Os conselheiros nacionais do SNESup irão reunir-se no próximo dia 14 de Novembro.
Da Ordem de Trabalhos constam, para além da aprovação das atas e de informações, a
aprovação das propostas a serem apresentadas à Assembleia Geral de 27 de janeiro.
_________________________

NOVA MINISTRA DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Não se sabe ainda qual a duração do atual governo, mas apesar da indefinição,
obviamente que se regista como negativo que se insista num modelo que funcionou
mal na anterior legislatura. É fundamental recuperar um Ministério dedicado
exclusivamente ao Ensino Superior e Ciência.
Os desafios que a colega Margarida Mano terá pela frente serão maiores, dada a
dimensão desse Ministério, não permitindo a concentração que merecem. Para além
das questões de gestão, convém que possa existir uma estratégia e visão alargada,
com a necessária experiência e reflexão sobre as políticas do Ensino Superior e da
Ciência.
José Ferreira Gomes mantém-se como Secretário de Estado do Ensino Superior, mas
talvez não tenha tempo de implementar o famigerado novo modelo de financiamento
do ensino superior, em que expôs as dificuldades de umas perante outras e lançou o
politécnico num anátema.
Apesar de o SNESup desejar felicidades à ministra indigitada, a verdade é se trata de
uma situação precária. Era bom que tal pudesse permitir uma maior compreensão
justamente pela situação de precariedade colegas e fosse assim finalmente possível
aprovar sem cinismo a proposta de vinculação que permita corrigir os desequilíbrios a
que foram sujeitos vários colegas durante vários anos, mesmo com qualificação. Se
não o fizer este governo, outros, por certo, com mais sentido de resolução dos
problemas, o farão.
_________________________

SNESup REÚNE COM PRESIDÊNCIA DO IPBRAGANÇA

A Direção do SNESup reuniu com o Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, no
passado dia 3 de novembro. Nesta reunião, que decorreu em clima cordial e produtivo,
foi possível debater vários temas, nomeadamente as consequências e atual situação
dos colegas em regime transitório, a proposta de acordo para constituição de
Comissões Paritárias, a reposição de vencimentos aos docentes com agregação.
Em relação às consequências do regime transitório, foram apresentados dados pela
Presidência deste Instituto. De um total de 195 colegas em regime transitório, 76 não
transitaram. Destes, 21 deixaram a instituição. Os demais encontram-se em diversas
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situações, seja a passagem a tempo parcial, a permanência em regime de tempo
integral mas sem exclusividade, ou a renovação com extensão da situação anterior ao
abrigo do artº 8ºA. Foi claro para ambas as partes que estes problemas necessitam de
uma resposta, através de uma intervenção legislativa. Vejamos o que será possível
construir neste novo quadro parlamentar.
Sobre a questão das Comissões Paritárias foi possível ultrapassar algumas resistências
produzidas por algumas falhas de entendimento no propósito das mesmas. O bom
exemplo da sua aplicação numa instituição próxima (a UTAD) permite perceber melhor
o seu desenvolvimento. Por sugestão da Presidência do IPBragança, este assunto irá
ser trabalhado com o CCISP, por forma poder ultrapassar as ainda possíveis
resistências, permitindo a sua adoção por um conjunto mais alargado de instituições.
No que diz respeito à reposição dos vencimentos dos docentes com agregação, apesar
da resolução em curso na bem próxima UTAD, o IPBragança transmite a mesma
preocupação sobre os constrangimentos à autonomia apresentados por outros
dirigentes, seguindo uma posição próxima da transmitida por diversos membros do
CRUP, que obriga ao recurso à via judicial. No caso do IPBragança, os docentes irão
recorrer ao CAAD, esperando-se que através deste mecanismo possa ser conseguida
uma resolução mais rápida.
Uma palavra ainda para a publicação no próprio dia da reunião do Regulamento de
Contratação de Pessoal Especialmente Contratado, o qual havia sido contestado pelo
SNESup e anulado. A notícia dessa publicação veio naturalmente a prejudicar os
trabalhos, visto que pode mesmo ser entendida como uma provocação. De acordo
com o afirmado pela Presidência do Instituto esperamos que possamos receber as
mesmas para negociação, evitando-se desnecessárias ações de litigância.
_________________________

POSIÇÃO DO SNESup SOBRE RRCPD DA UCOIMBRA

Tal como havíamos dado conta na InfoSNESup n.º 237, chegou ao SNESup o Projeto de
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente (RRCPD) da
Universidade de Coimbra (UC).
No passado dia 28 de outubro enviámos a posição do SNESup sobre o projeto em
causa à UC, começando por destacar a necessidade de se proceder à efetiva
negociação sobre esta matéria uma vez que a mesma está, por força da Lei, obrigada a
ser negociada com as organizações sindicais. Aguardamos ainda por resposta da UC à
nossa comunicação e solicitação.
Destacamos algumas irregularidades e ilegalidades previstas no projeto de
Regulamento, por exemplo, relativas à avaliação do período experimental (quer dos
professores auxiliares, associados e catedráticos) por tentar limitar os direitos
previstos no ECDU, ou prever formulações demasiado vagas relativas a "patamares
para a manutenção dos contratos". Estas e outras questões precisam de ser corrigidas
de acordo com a Lei e negociadas com o SNESup.
_________________________
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ALTERAÇÃO AO RADPD DO IPCB EM AUDIÇÃO SINDICAL

Chegou ao SNESup no passado dia 02 de novembro o projeto de Alteração ao
Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente (RADPD) do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (IPCB) para a devida audição sindical. Estamos neste
momento a proceder à sua análise, tendo já solicitado aos Colegas do IPCB
comentários e contributos relativos ao documento em causa. Em breve daremos conta
da posição do SNESup apresentada ao IPCB.
_________________________

UMINHO ENVIA PROPOSTA DE ACEP AO SNESup

A Universidade do Minho (UM) enviou ao SNESup no passado dia 19 de outubro uma
proposta para a celebração de um Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP), que
procede à adoção do regime semanal do período normal de trabalho de 35h, em
substituição do período normal de 40h.
Sendo esta uma proposta minimalista face à que havia sido apresentada pelo SNESup
em 2013 e que então não foi aceite pela Reitoria da UM, todavia contém alguns
aspetos positivos e que vão ao encontro do ACEP assinado com a Universidade do
Algarve. Estamos a ultimar a resposta a apresentar à UM, sobre a proposta de ACEP,
da qual daremos conta.
_________________________

REGULAMENTO DE PROJETOS
FINANCIADOS PELA FCT EM CONSULTA PÚBLICA

A FCT iniciou no passado dia 27 outubro uma consulta pública visando atualizar as
regras de seleção, financiamento e acompanhamento da execução de projetos
financiados através da FCT (por fundos nacionais), na sequência da entrada em vigor
da regulamentação específica do programa Portugal 2020.
Os contributos e sugestões devem ser enviados para regulamento.projetos@fct.pt até
ao próximo dia 9 novembro 2015.
_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Portaria n.º 389/2015 – D.R. n.º 213/2015, Série I de 2015-10-30
- Ministério da Educação e Ciência
Regista os estatutos do Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Portaria n.º 387/2015 – D.R. n.º 210/2015, Série I de 2015-10-27
- Ministério da Educação e Ciência
Regista os Estatutos do Instituto Universitário de Ciências da Saúde
Portaria n.º 386/2015 – D.R. n.º 210/2015, Série I de 2015-10-27
- Ministério da Educação e Ciência
Regista os estatutos do ISLA - Instituto Superior de Gestão e Administração de Leiria
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Despacho n.º 12585/2015 – D.R. n.º 218/2015, Série II de 2015-11-06
- Universidade da Beira Interior
Regulamento da Propriedade Intelectual da Universidade da Beira Interior – Alteração
Despacho n.º 12473/2015 – D.R. n.º 216/2015, Série II de 2015-11-04
- Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, C. R. L.
Publicação da alteração dos Estatutos da Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Despacho n.º 12362/2015 – D.R. n.º 215/2015, Série II de 2015-11-03
- Instituto Politécnico de Leiria
Alteração do artigo 10.º do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes
do Instituto Politécnico de Leiria
Despacho n.º 12361/2015 – D.R. n.º 215/2015, Série II de 2015-11-03
- Instituto Politécnico de Bragança
Regulamento de Contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado do IPB
Aviso n.º 12815/2015 – D.R. n.º 215/2015, Série II de 2015-11-03
- Universidade Lusíada
Publica os Estatutos da Universidade Lusíada – Norte
Despacho (extrato) n.º 12360/2015 – D.R. n.º 215/2015, Série II de 2015-11-03
- Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Extinção e criação de unidades de investigação do Instituto Superior Técnico
Despacho n.º 12302/2015 – D.R. n.º 214/2015, Série II de 2015-11-02
- Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública
Regulamento de Creditação de Competências Académicas e Profissionais da Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa
Despacho n.º 12177/2015 – D.R. n.º 212/2015, Série II de 2015-10-29
- Universidade de Lisboa - Reitoria
Consulta Pública - Alteração aos Estatutos da Universidade de Lisboa
Regulamento n.º 745/2015 – D.R. n.º 211/2015, Série II de 2015-10-28
- Instituto Politécnico de Lisboa
Regulamento de creditação
Resolução n.º 43/2015 – D.R. n.º 209/2015, Série II de 2015-10-26
- Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Acreditação de ciclos de estudos que compreendam «anos preparatórios», «ciclos
básicos» ou outras ofertas similares
Resolução n.º 42/2015 – D.R. n.º 209/2015, Série II de 2015-10-26
- Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Revogação da acreditação de ciclos de estudos que não estejam a receber novos
alunos
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Despacho (extrato) n.º 11890/2015 – D.R. n.º 207/2015, Série II de 2015-10-22
- Instituto Politécnico de Bragança
Anulação do Despacho n.º 10480/2015
Despacho n.º 11826/2015 – D.R. n.º 206/2015, Série II de 2015-10-21
- Universidade do Porto - Reitoria
Despacho de homologação dos Estatutos da FADEUP
_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS
Conferência Internacional Architectural Research addressing Societal Challenges
15 a 18 junho de 2016, Lisboa, Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.
Data limite: 13 novembro
Saiba mais aqui
PSF2016: Intermittence+Interference | Post-Screen: International Festival of Art,
New Media and Cybercultures
10 a 11 novembro 2016, FBAUL e Universidade Lusófona
Data limite: 15 novembro
Saiba mais aqui
5º Congresso Internacional EFCAP - “Mental health needs of young offenders and
victims: Assessment, intervention and legal issues”
11 a 13 maio de 2016, Porto
Data limite: 15 janeiro de 2016
Saiba mais aqui
OUTROS EVENTOS
Workshop “Political and public approaches to gender, secularism and
multiculturalism”
11-13 novembro, Centro de Informação Urbana de Lisboa
Saiba mais aqui
Congresso "Da descolonização ao pós-colonialismo: perspetivas pluridisciplinares"
11 a 13 novembro, Faculdade de Letras, U. Porto
Saiba mais aqui
Conferência Quarenta Anos de Independências
18 a 20 novembro, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)
Saiba mais aqui
ViNOrg’15 - Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations
Emergent Technologies and Tools
18-20 novembro, Póvoa de Varzim. Apoio Universidade do Minho
Saiba mais aqui
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Fifth International Conference on Business Sustainability 2015
18 a 20 novembro, Póvoa de Varzim
Saiba mais aqui
II Congresso Internacional da Saúde Gaia-Porto
19 a 21 novembro, Instituto Superior de Engenharia do Porto do IPP.
Saiba mais aqui
II Jornadas de Direito do Trabalho: Trabalhar mais, por menos dinheiro.
28 novembro, Anfiteatro 2, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade
de Lisboa
Saiba mais aqui
3º SITE - Seminário Internacional Trabalho e Educação – Saberes em Trabalho
30 novembro a 2 dezembro, CES-Coimbra e Colégio das Artes da UC
Saiba mais aqui
“A legislação que temos e o território que queremos. O novo quadro legal da política
de solo, ordenamento do território e urbanismo em análise”.
4 dezembro, Leiria, Teatro Miguel Franco
Saiba mais aqui
Primeiro Encontro da secção "Sociologia do Direito e da Justiça" da APS
8 e 9 de janeiro de 2016, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Saiba mais aqui
Conferência Internacional “A educação comparada para além dos números –
contextos locais, realidades nacionais e processos transnacionais”
25-27 janeiro 2016, Universidade Lusófona, Lisboa
Saiba mais aqui
Energy Economics Iberian Conference, EEIC | CIEE
4 a 5 fevereiro 2016, Lisboa - ISEL, ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e
Universidade de Aveiro
Saiba mais aqui
Undisciplined Environments - International Conference of the European Network of
Political Ecology (ENTITLE)
20 a 23 março de 2016, Estocolmo
Saiba mais aqui
_________________________
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